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 جربسیىتیک ي   آزسىیک اش آب آشامیدوی بٍ يسیلٍ جاذب کیتًشان حرف ای مطالعٍ
◊◊◊◊◊ 

 

 

 چكیدٌ :

ّای صیشصهیٌی ٍ سغحی است وِ سالهت اًساى ٍ سایش هَخَدات صًذُ سا تِ  ّای هَخَد دس آب تشیي آالیٌذُ آسسٌیه یىی اص سوی

هختلفی اًدام ضذُ است. دس ایي تحمیك ًیض هیضاى حزف آسسٌیه اص ّای  اًذاصد. تاوٌَى حزف آسسٌیه تا استفادُ اص سٍش خغش هی 

ّای  آب آضاهیذًی تَسظ ویتَصاى تشسسی گشدیذ. فشایٌذ خزب تِ غَست هٌمغغ ٍ دس ضشایظ آصهایطگاّی تا تاویذ تش اثش پاساهتش

. ًتایح ًطاى داد وِ شفتصهاى تواس، غلظت آسسٌیه ٍ همذاس خارب تش ساًذهاى خزب هَسد تشسسی لشاس گ  ،pHهختلفی چَى 

همذاس دسغذ حزف تا ٍ خزب تا همذاس آسسٌیه  ظشفیتسفت فشآیٌذ خزب هتاثش اص ایي پاساهتشّا است. ّواًغَس وِ اًتظاس هی

ًیض هَسد تشسسی  تِ هٌظَس دسن فشآیٌذ خزب، سیٌتیه خزب تش سٍی خزب، هؼىَس تَد. pH. اها تأثیش ٌذساتغِ هستمن داضتخارب 

 .تشای تاییذ ًتایح اًدام ضذ  FTIR  س اًتْا آصهایصلشاسگشفت. د

 (،  ویتَصاى(V)خزب سغحی، آسسٌیه:)كليد واژه ها

Study of Arsenic removal from drinking water using chitosan and sorption kinetics 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Abstract:  
Arsenic, which is present in the underground and surface water, is one of the most toxic elements threating 

human health and animals. Arsenic has been removed by different methods. In this study, Arsenic removal from 

drinking water and its decreasing rates were investigated by Chitosan. Adsorption process was accomplished in 

a laboratory-scale batch with emphasis on the effect of various parameters such as pH, contact time, arsenic 

concentration and adsorbent dosage on adsorption efficiency. It was found that adsorption of the arsenic was 

influenced by all of these parameters. As expected, there is a direct relation between the absorption capacity and 

arsenic amount also between Arsenic removal Percentage and the quantity of absorbent .But effect of pH on 

adsorption was reverse. In order to understand the adsorption process, sorption kinetics were also 

examined .Finally, FTIR testing was done to confirm the results.     

Keywords :( Adsorption, Arsenic (V), Chitosan) 

 

 مقدمٍ :

استخشاج فلضات اص هؼادى ٍ هحیغی دس سشاسش خْاى است. تشیي هطىالت صیست آلَدگی آب ًاضی اص  فلضات سٌگیي، یىی اص هْن 

واستشد گستشدُ فلضات سٌگیي دس غٌایغ هختلف تاػث ضذُ است وِ غلظت ایي فلضات دس آب، فاضالب، َّا ٍ خان افضایص پیذا 

ػوش تاالیی تشخَسداس تَدُ ٍ تا تدوغ دس فلضات سٌگیي اص ًیوِ. تاضٌذ ویلاتل تدضیِ تیَلَطیىی ً ٍ تَدُاوثش ایي فلضات سوی وٌذ. 

هشداى ٍ ّوىاساى (گشدًذّای ًشم اص خولِ ولیِ ٍ وثذ رخیشُ هیخان ٍ اًتمال تِ صًدیشُ غزایی، تؼذ اص ٍسٍد تِ تذى دس تافت

گشدد وِ فلضات سٌگیي تِ ػٌاغشی اعالق هی ُ تِ ػٌَاى هثالاد گشدیذتؼاسیف هتؼذدی تشای ایي گشٍُ اص فلضات پیطٌْ(.1387
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آسسٌیه تِ دلیل اص هیاى ایي ػٌاغش، .(2011فَ ٍ ٍاًگ ) تاضٌذهی 0/5اص  ٍصى هخػَظ تیطتشٍ  6/200تا  5/63 داسای ٍصى اتوی تیي

فلض آسسٌیه هادُ وشیستالِ، ضىٌٌذُ ٍ ضثِ تاضذ. هیایداد سشعاى داسای اّویت دس ًتیدِ ٍ   DNA ،RNAایداد اختالل دس سٌتض 

 727/5 گشم، داًسیتِ 92/74 ، ٍصى اتوی33ضَد. ػذد اتوی آى سوی هؼشٍف است وِ تِ سِ سًگ صسد، سیاُ ٍ خاوستشی یافت هی

ت ّای عثیؼی، اسسٌیت ٍ اسسٌادٍ تشویة هؼذًی هتذاٍل دس آب ٍ+ 5+ ٍ 3ّای اوسیذاسیَى آسسٌیه گشم دس هتش هىؼة. حالت

WHO)ْاًی خساصهاى تْذاضت   (.1392پَس )سحواًی ٍ سیفی (2004هاى اس)سیَاتاضذ هی
1
داص آسسٌیه دس هغلظت  1993سال  اص (

)گشًتِ ٍ  گضاسش ًوَدُ است ppb 50    ّا ًظیش تٌگالدش،  ٌّذ ٍ غیشُ، دس هحذٍدُدس تؼضی وطَسّا و  ppb 10 سا آب آضاهیذًی

تثادل ّای تِ سٍشتَاى ّای هتؼذدی تِ واسگشفتِ ضذُ است وِ هیسٍش آسسٌیهف فلضات تشای حزتاوٌَى  (.2010ّوىاساى 

سحواى ٍ ّوىاساى ) ضاسُ ًوَدا 5خزب سغحیٍ  4ساصی ٍ فیلتشاسیَىلختِتشسیة ضیویایی تِ ّوشاُ  ؛3فشآیٌذّای غطایی ؛2یًَی

ٍالغ ًَػی اص فشآیٌذ خذاساصی است وِ دس آى خزب سغحی دس ضذُ است.دس ایي تحمیك اص  سٍش خزب سغحی استفادُ .  (2012

ضًَذُ هایغ یا گاص تش سٍی سغح یه دس فشآیٌذ خزب سغحی خضء حل یاتذ. تؼضی اص اخضای یه فاص سیال تِ سغح خارب اًتمال هی

ی هتفاٍت گشدد. خزب سغحضًَذُ تش سٍی خارب حاغل هیخارب خاهذ یا هایغ، تدوغ یافتِ ٍ فیلوی اتوی یا هَلىَلی اص خضء حل

صهاى سخ  ضذُ تِ دسٍى فاص خارب است. اص آًدا وِ ایي دٍ پذیذُ غالثاً ّن دس حمیمت خزب، ًفَر هَاد خوغ .تاضذ اص فشآیٌذ خزب هی

 اص تمسین هی ضًَذخارب ّا دٍ دستِ صیستی ٍ غیشصیستی .(1379)سیٌَلذص  ضَددّذ، اص ٍاطُ خزب تشای ایي پذیذُ استفادُ هی هی

تاضذ وِ دس اغلة هَاسد،  ضذُ ویتیي هی صدایی استیل-Nویتَصاى اص هطتمات . اضاسُ ًوَد  6ویتَصاىتی هی تَاى تِ صیس ّایخارب هیاى

N- ی اٍلیي تاس دس سال عثیؼی است وِ تشا 8ساواسیذ ًیتشٍطًی یه پلی  7ویتیي.ضَد  صدایی آى تِ غَست واهل اًدام ًوی استیل

ّا لاتل استخشاج است.  ّا ٍ خلثه ًٌذ پَست خشچٌگ، هیگَ ٍ دیَاسُ سلَلی تشخی لاسذاص هٌاتغ هختلف ها ضذ ٍضٌاختِ  1884

 .(2002)ساٍی وَهاس 
◊◊◊◊◊◊ 

 :زيش تحقیق

 تجُیصات يمًاد شیمیایی کازبسدی-1
، دستگاُ عیف سٌدی تثذیل ppb 10 -1تا حذ تطخیع  AF-640هذل  RAYLEIGHتشًذ  دستگاُ خزب اتوی فلَسساًس 

هذل  Metrhomهتش تشًذ  pHدستگاُ    ،NEXUS  870     FT-IRهذل   Thermo Nicoletتشًذ (FTIR)هض فَسیِ هادٍى لش

                                                 
1 . World Health Organization 

2 . Ion Exchange 

3 . Membrane Processes  

4 . Chemical Precipitation Followed by Coagulation / Filtration (C/F) 

5.  Adsorption 

6. Chitosan 

7. Chitin  

8. Nitrogenous Polysaccharide 
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؛ویتَصاى اص ضشوت Stuartخْت تَصیي هَاد ضیویایی، ّوضى هغٌاعیسی تشًذ  gr 0001/0تشاصٍی دیدیتالی تا دلت  ،700

Fluka، ًوه آسسٌیه(3As2O5.5H2O) ( ؛ اسیذ ًیتشیه یه ًشهالHNO3) ، ( سَد یه ًشهالNaOH تشًذ )MERCK 

 ی جربَا زيش اوجام آشمایش-2

تؼذ اص ایي خَسان  هیىشٍگشم تش لیتش اص ًوه آسسٌیه تْیِ گشدیذ ٍ 1000 تشای اًدام آصهایطات اتتذا هحلَل خَسان

اص خارب تِ آى اضافِ  گشم 1/0لیتش دس تطش سیختِ ٍ هیلی 100ضذ. اص ایي هحلَل  تْیِ 6و pH5 ش تاهیىشٍگشم تش لیت 100هحلَل

ضذ ٍ  تىشاسدلیمِ  60 -5 صهاًیفاغلِ ایي ػول دس ٍدٍس دس دلیمِ گزاضتِ  2. سپس سٍی ّوضى هغٌاعیسی تا سشػت هطخع گشدیذ

تا واغز غافی اص خارب خذا گشدیذ غلظت فلض تالیواًذُ دس هحلَل تا  پس اص گزضت هذت صهاى الصم دس ّش آصهایص، هحلَل

 است . تِ دست آهذُ 1الصم تِ روش است ساًذهاى حزف اص هؼادلِ . تؼییي ضذ. فلَسساًسدستگاُ خزب اتوی 

 

 

C0 غلظت اٍلیِ فلض :(μg/L)؛ Ce        غلظت تؼادلی فلض :(μg/L)؛ 

 سیىتیک جرب -3
سیٌتیه   ّای هذل ّایهؼادلٍِ  هَسد تشسسی لشاس گشفتوٌٌذُ  تِ هٌظَس تشسسی هىاًیسن خزب ٍ هشاحل وٌتشلسیٌتیه خزب 

 .ضذُ استتیاى  1دس خذٍل فیلویای ٍ ًفَر دسٍىرسُهشتثِ اٍل ٍ دٍم، ًفَر دسٍى
 فیلویای ٍ ًفَر دسٍىرسُّای هشتثِ اٍل ٍ دٍم، ًفَر دسٍى هذل ّایهؼادلِ -1خذٍل

                                          سیٌتیه هشتثِ اٍل      
 

                                                       سیٌتیه هشتثِ دٍم           
 

                             هذل ًفَر دسٍى فیلوی   
 

                                                  ای            هذل ًفَر دسٍى رسُ
 

 اص پاساهتشّای صیش استفادُ ضذُ است: هؼادالتوِ دس ایي 

qeّای خزب ضذُ دس حال تؼادل دس ٍاحذ خشم خارب  ذاس یَى: هم(μg/g)؛ 

qtّای خزب ضذُ دس صهاى دس ٍاحذ خشم خارب  : همذاس یَى(μg/g)؛  

k1 ثاتت سشػت دسخِ اٍل :(min
-1

min)ثاتت ًفَر دسٍى فیلوی  :kfd؛   (g/μg.min): ثاتت سشػت دسخِ دٍم k2  ؛(
-1

 ؛(

kidُای : ثاتت ًفَر دسٍى رس(μg/g.min
0.5

) . 

 بس میصان جرب pHآشمایش اثس  -4

ًشهال ٍ سَد  1اسیذ ًیتشیه تا  12و 9، 7، 6، 5، 5/3های  pHتش همذاس خزب سغحی، هحلَل ّای ًوه آسسٌیه دس  pHاثیشت تشای

 سپس تا سسیذى تِ صهاى تؼادل سٍی ّوضى هغٌاعیسی تا دٍس هطخع لشاس دادُ ضذًذ.ضذًذ ًشهال تٌظین  1

 مقداز جاذب بس میصان جرب آشمایش اثس -5
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 6ٍصى خارب دس تطش ضواسُ یه تا تٌظین ضذ.  6تش سٍی ػذد هحلَل  pH خزب هیضاى فشآیٌذ اثش همذاس خارب تشتشسسی تشای 

 تَد. گشم 3/0ٍ  25/0، 2/0، 15/0، 1/0، 05/0تشاتش تا 

 آشمایش اثس غلظت ايلیٍ -6

دس یىشٍگشم م 400و250، 150، 100، 50 ِاٍلی ّای ًوه آسسٌیه تا غلظت ّایی اص هحلَلی، ّای تؼادل اًدام آصهایص تِ هٌظَس

 ّا دهای هحیظ دها دس تواهی آصهایصالصم تِ روش است تٌظین گشدیذ.  6 ػذد تش سٍیّای ساختِ ضذُ  تواهی هحلَل pHتْیِ ٍ لیتش 

 . گشدیذفی اص خارب خذا ّا تَسظ واغز غا هحلَل، تاضذ. تؼذ اص گزضت صهاى هَسد ًظش هی (225)

 تحقيق: تایجن

 تعییه وقطٍ تعادل  -1

دّذ هذت صهاى ّای حاغل ًطاى هیاسائِ ضذُ است. دادُ  ًوَداسهختلف تشسسی گشدیذ وِ ًتایح دس  pH دٍتؼادل تشای خزب دس 

تَاى دسیافت سشػت خزب آسسٌیه اًداهذ. ّوچٌیي تش اساس ایي ًوَداس هیهی دلیمِ تِ عَل 40الصم تشای سسیذى تِ ًمغِ تؼادل 

 ٍ اص فلض خزب ضذُ است. ٪53٪، 82به ترتیب  6 و5های  pHدلیمِ اٍل سشیغ است؛ تِ عَسی وِ پس اص گزضت ایي صهاى دس 20دس 

 

 َای مختلف ي تعییه وقطٍ تعادل pHاثش صمان تش میضان حزف آسسىیک دس  -1ومًداس 

 سیىتیک جرب سطحی-2

ّای آهیٌی(، صیاد ٍ سشػت ّای فؼال )گشٍُ ّای اٍلیِ خزب، تؼذاد هىاى دٌّذُ ایي هَضَع است وِ دس صهاى اثش صهاى ًطاى

ًتایح آیذ. ّای فؼال خارب تَسظ آسسٌیه، سشػت خزب پاییي هی تاضذ؛ اها تا گزضت صهاى دس اثش واّص هىاىخزب تاال هی

ای تشسسی  رسُّای سیٌتیىی هشتثِ اٍل، هشتثِ دٍم، هذل ًفَر فیلوی ٍ هذل ًفَر دٍسى ّای سیٌتیىی خزب آسسٌیه تا هذل آصهایص

R) ّا ٍ ضشیة سگشاسیَى گشدیذ ٍ ثاتت ایي هذل
2

یش ضشیة سگشسیَى تشای تش ایي اساس ًتایح، هماداسائِ ضذُ است.  2ذٍل خدس ( 

اص هثذا  تش حسة  qtای تِ ػذد یه ًضدیه است. ٍلی تا تَخِ تِ ایٌىِ سسن   رسُّش دٍ هذل سیٌتیىی هشتثِ دٍم ٍ ًفَر دسٍى
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یشی ای هوىي است دس وٌتشل سیستن خزب تأث رسُتَاى ًتیدِ گشفت ًفَر دسٍى تاضذ، هی وٌذ ٍ داسای ػشؼ اص هثذا هی ػثَس ًوی

                     .ًذاضتِ تاضذ

 وفًر فیلمي ,ای  مذل َای وفًر دسين رسٌ ي  ديم ,َای سیىتیکي مشتثٍ ايل  َا ي ضشية سگشاسیًن تشای مذل ثاتت  -2ذيل ج

 هدل نفوذ فيلن هايع ايهدل نفوذ درون ذره هدل سينتيکي هرتبه دوم هدل سينتيکي هرتبه اول 

pH k1 

(min-1) 
qe  

(𝝻g/g) 
R2 k2 

(gr/𝝻g min) 
qe          

   
(𝝻g/g) 

R2 kid 

(μg/gr.min0.5) 
عرض از 

 مبدا
R2 kfd   

min-1 
عرض از 

 مبدا
R2 

5 143/0 74 95/0 00216/0 74 99/0 870/9 12/24 86/0 017/0- 822/1 015/0 

6 122/0 43 85/0 00388/0 43 99/0 645/5 59/14 85/0 352/1 19/11- 74/0 

7 045/0 15 85/0 031/0 15 99/0 902/0 03/10 99/0 055/0- 488/2 28/0 

 بس میصان جرب              pHبسزسی اثس -3

یاتذ؛ صیشا گشٍُ آهیٌی واّص هی، pHدّذ لاتلیت خزب ویتَصاى تا افضایص تش سٍی هیضاى خزب آسسٌیه ًطاى هی pHًتایح اثش 

 (2006 -ٍستشگشى)ضَدداسای تاس هثثت هی 2هَخَد دس ویتَصاى دس هحیظ آتی هغاتك تا هؼادلِ 

(2)                                    
ّای آسسٌیه سا داسد. پس تْتشیي ضشایظ تشای خزب آسسٌیه، هحیظ  دس ایي ضشایظ ویتَصاى تا تاس هثثت، لاتلیت خزب آًیَى

دلیمِ اًدام ضذ وِ  40هاى سسیذى تِ ًمغِ تؼادل یؼٌی دس هذت ص 12و  9، 7، 6، 5، 5/3های  pHاسیذی است. تٌاتشایي آصهایص تشای 

دسغذ حزف آسسٌیه  ،pH=5/3 ضَد پس اص گزضت صهاى تؼادل دساسائِ ضذُ است. ّواًغَس وِ هطاّذُ هی -2 ًوَداسًتایح دس 

  دسغذ حزف تِ غفش سسیذُ است.، pH=12٪ و در 90

 
 دس صمان تعادل (V)تش میضان جزب آسسىیک  pHثش ا -2ومًداس 

 بسزسی اثس مقداز جاذب بس میصان جرب  -4

ضَد تا افضایص همذاس خارب اص  ًطاى دادُ ضذُ است. ّواًغَس وِ هطاّذُ هی 3ًوَداس ًتایح اثش همذاس خارب تش هیضاى خزب دس 

یاتذ. صیشا تا افضایص هیضاى خارب ویتَصاى، تؼذاد  افضایص هی ٪6/72تِ  ٪4/40تش، همذاس حزف آسسٌیه اص گشم تش لی 3تِ  5/0

ّای فؼال )گشٍُ آهیٌی( تشای خزب آسسٌیه تیطتش ضذُ است. تٌاتشایي ٍلتی همذاس خارب صیادتش ضَد، هیضاى سغح خارب ٍ  هىاى

 دس ًتیدِ هیضاى خزب افضایص خَاّذ یافت. 
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          (V)اثش مقذاس جارب تش میضان جزب آسسىیک  -3ومًداس 

 بسزسی اثس مقداز غلظت ايلیٍ آزسىیک بس میصان جرب  -5

دّذ تا افضایص غلظت  ًطاى هیاسائِ ضذُ است وِ  4 ًوَداسّای اثش غلظت اٍلیِ یَى آسسٌیه تش هیضاى خزب دس  ًتایح آصهایص

 . تَاى ًتیدِ گشفت ًیشٍی خلَتشًذُ، گشادیاى غلظت استیاتذ ٍ هیظشفیت خزب افضایص هی ،(V)یَى آسسٌیه 

 
 تش میضان ظشفیت جزب (V)اثش غلظت ايلیٍ آسسىیک  -4ومًداس 

 FTIRَای تاییدی با استفادٌ اش  اوجام آشمایش-6

جارب کیتًصان قثل اص فشآيىذ ٍی  ٍ   ًوَداستش سٍی خارب ویتَصاى لثل ٍ تؼذ اص خزب دس   FTIRّای تِ دست آهذُ اص عیف    

 جارب کیتًصان تعذ اص فشآيىذ جزب                                              جزب

           

 

تاضٌذ  ّای ػاهلی هیتشیي گشٍُ آهیٌی هْن N-Hلی ٍ الى O-Hدٍ گشٍُ   تا تَخِ تِ فشهَل خارب ویتَصاى  ًطاى دادُ ضذُ است. 

ّای تِ دست آهذُ لثل ٍ تؼذ اص ػول خزب،  همایسِ عیف.دلیل تش غحت ٍ دسستی تشویة است FTIRوِ هطاّذُ آًْا دس عیف 

cm-1ّای وَچىی سا دس ًاحیِ صیش  پیه
اص ػول تاضذ. ّوچٌیي تؼذ  دّذ وِ دلیل تش خزب آسسٌیه دس تشویة هی هینشان  600 

   (.1379)لوپوي  ذاً افضایص یافتِ O-H وN-H ّای  ّای هشتَط تِ گشٍُ خزب تِ ػلت حضَس یَى آسسٌیه ضذت پیه
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 فشهَل ضیویایی ویتَصاى -1ضىل

 

  
 

 تش سيی  FTIRَای تذست آمذٌ اص طیف -6ومًداس سيی                                  تش   FTIRَای تٍ دست آمذٌ اص طیف -5ومًداس 

 جارب کیتًصان تعذ اص فشآيىذ جزب                                              يی جارب کیتًصان قثل اص فشآيىذ جزب 

           

 

 وتیجٍ گیسی :
 

 لیمِ تِ دست آهذ. د 40، (V) هذت صهاى تؼادل خْت تیطتشیي هیضاى حزف آسسٌیه

-ای هطخع گشدیذ هذل سیٌتیىی هشتثِ دٍم تا دادُرسًُفَر فیلوی ٍ ًفَر دسٍى ّای سیٌتیىی هشتثِ اٍل، دٍم،تا تشسسی هذل

 ّای تدشتی ّوخَاًی داسد.

ضَد؛ تَسظ ویتَصاى هی (V)تاػث افضایص هیضاى حزف آسسٌیه  pHتش هیضاى خزب، هطخع ضذ واّص  pHتا تشسسی اثش 

دسغذ افضایص یافت. تِ ػثاست دیگش دس هحذٍدُ  90دسغذ حزف اص غفش تِ  5/3تِ  12اص ػذد  pHتِ عَسیىِ تا واّص 

 ساًذهاى حزف، تسیاس ًاچیض تَد.  14تا  9اسیذی تیطتشیي ساًذهاى حزف تِ دست آهذ ٍ دس هحذٍدُ للیایی تیي 

 هستمین داسًذ؛ تِ عَسیىِ تا تا ّن دیذُ ضذ ایي دٍ پاساهتش ساتغِ (V) دس تشسسی اثش همذاس ویتَصاى تش ساًذهاى حزف آسسٌیه 

 افضایص همذاس ویتَصاى دسغذ حزف افضایص یافت.

             دّذ ًیشٍی خلَتشًذُ فشآیٌذ  تش هیضاى خزب، تاػث افضایص ظشفیت خزب ضذ وِ ًطاى هی (V)افضایص غلظت اٍلیِ آسسٌیه          

    تاضذخزب، گشادیاى غلظت هی          
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                          ّای وَچىی دس  دست آهذُ لثل ٍ تؼذ اص ػول خزب، پیهِ ّای ت همایسِ عیفٍ  FTIRتش اساس ًتایح حاغل اص آصهایص           

cmًاحیِ صیش 
 .   تاضذ هیتَسظ ویتَصاى سسٌیه آخزب  دٌّذُ ًطاىدیذُ ضذ وِ  600 1-
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 . تْشاى. آٍای للن.آسسٌیه دس آب آضاهیذًی. 2931. فٍ سیفی پَس، عسحواًی، 

 تشخوِ ایَب تشویاى. تْشاى. هَسسِ اًتطاسات ػلوی داًطگاُ غٌؼتی ضشیف ٍاحذّای ػولیاتی ٍ فشآیٌذی دس هٌْذسی هحیظ صیست.. 2933. تسیٌَلذص، 

 . تشخوِ ی تشّوي هَثك. تْشاى. اًتطاسات ػلوی ٍ فٌیًگشضی تش عیف سٌدی. 2933لوپوي وشیض، ج. 

حزف فلضات سٌگیي اص فاضالب ّای غٌؼتی تش اساس تدشتیات واستشدی استفادُ اص آى دس تػفیِ . 2933هشداى، س ٍ تَفیمی، ُ ٍ احوذیضاد، ساهاى. 

 ٌایغ وَچه ٍ ضْشن ّای غٌؼتی ایشاى. تْشاى.. چاج اٍل. اًتطاسات سٍاتظ ػوَهی ٍ اهَس تیي الولل ساصهاى غفاضالب ضْشن ّای غٌؼتی
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